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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

A év – Évközi 2. vasárnap  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

NAPOS IDŐ   

Két hétig megállás nélkül esett az eső. Amikor elállt, a természet nem tagadta meg 

magát. Soha nem látott gyorsasággal üde zöld lett minden, ragyogott a nap és a 

tengernél is kékebb lett az ég. 

A mezőn azonban a munka elmaradt. A földműves leányát küldte a napszámosért, 

jöjjön már dolgozni. 

A leány rátalált a napszámosra, a háza előtti nyugágyon hevert és élvezte a 

napsütést. 

- Elég legyen a henyélésből, tessék jönni dolgozni! - szólt neki a leány. 

A férfi mosolyogva nézett rá és így szólt: 

- Egy ilyen szép, napsütéses reggelt semmiféle búsás napszámmal nem lehet 

megfizetni. 

Sokszor kapzsi módon eladunk mindent, és nem döbbenünk rá, hogy vannak 

megfizethetetlen dolgok is. 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 

Iz 49,3.5-6: Ez a néhány sor a Jahve szolgájának énekéből való. A szöveg 

mindenütt egyetlen személyről szól. Ennek a szolgának kettős feladata van. 

visszavezetni Izrael népét, sőt ezen felül még a nemzeteket is Istenhez: 

„nemzetek” szó a nem zsidó származású népeket jelenti. Jézus korában ezeket 

nevezték pogányoknak. A prófétai szöveg itt egy nagyon fontos gondolatot 

fogalmaz meg, azt tudniillik, hogy az Isten üdvössége egyetemes, nemcsak a 

zsidóságnak, hanem minden embernek, minden népnek szól. És döntő, hogy az 

apostolok tudatában Jézus minden ember Megváltójaként szerepel, vagyis az 

Izajás által körülbelül nyolc évszázaddal korábban megjövendölt „szolga” 

igazában Jézus Krisztus, az emberiség Üdvözítője. Figyelemreméltó, hogy a II. A 

II. Vatikáni zsinat egyik dokumentuma (címe is) ezekkel a szavakkal kezdődik: 

„A népek világossága Krisztus”. 

1Kor1,1-3: Néhányan fölkerekedtek Pál apostolt Efezusban, hogy tőle kérjenek 

tanácsot. Így keletkezett a korintusiakhoz írt első levél, amelyben Pál keményen 

megfeddi a pártoskodókat. 



A következő hetekben e levélből olvasunk részleteket. Ma csak a bevezető 

köszöntés néhány mondata hangzik el. Joggal meglephet, hogy Pál, bár tisztában 

van a korintusiak minden hibájával, milyen nagy tisztelettel köszönti őket: „Isten 

korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket”. 

Az ő gyöngeségüket is Isten kegyelme födi be. Amire a maguk erejéből képtele-

nek, azt Isten üdvözítő segítsége viszi véghez bennük.  

Jn 1,29-34: János így mutatja be Jézust: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ 

bűneit.” Krisztus nem marad meg mennyei fönségében. Nem szuverén telj-

hatalommal, felülről rendezi át a világ sorát, óvakodva attól, hogy maga 

leereszkedjék a világ veszélyes és szennyes zónáiba, távoltartva magát minden 

alantastól és kockázattól. Szent Pál kifejezésével: „kiüresítette önmagát”.  

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1,29-34) 

Abban az időben: 

Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így 

szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, 

akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz 

engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért 

jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt 

Izraelben.” 

János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy 

galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy 

vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta 

marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az 

Isten Fia!”  Ezek az evangélium igéi. 

TANÚSÁGTÉTEL – Csertő Sándor 

Miután Keresztelő János megvallja Jézust, kijelenti (Jn 3.30): „Neki növekednie 

kell, nekem kisebbednem.” Ez bizonyítja, hogy tanúságtétele mennyire önzetlen. 

Nem magát keresi, hanem annak dicsőségéért harcol, akiről tanúskodik. 

Így figyelmeztet, hogy vissza kell vonulnia, le kell mondania magáról annak, aki 

azt akarja, hogy tanúságtétele gyümölcsöt hozzon mások lelkében. 

TALÁLKOZÁS – Mácz István 

Mindennap megtörténik. Valakivel találkozol. Régi ismerős, régi barát, szívedben 

titkolt szerelem. Vagy más élményed volt, emlékként él emlékezetedben. 

Minden találkozás feltámadás. Feltámadása énünk majdnem halálban alvó 

rétegeinek. 

A találkozások sem véletlenek. Szükségszerűen elkerülhetetlenek. Nyomot 

hagynak. Érzéseket ébresztenek, reményt gyújtanak, rég felejtett múltunkra fényt 



derítenek. A találkozások újjászületések. 

Lehetnek csalódások. Ő volt, akit szerettem? A barátom? a 

szerelmesem? az ellenségem? Csalódás, de csak akkor, ha nem 

ismerjük a szív törvényeit. Egyik ember a másiknak adott időben 

majdnem mindent jelent. Őrizzük őt, őket, mint fák őrzik törzsük 

gyűrűiben az éveket. 

De most, most más, akire szükségem van. Akit szeretni tudok, aki 

majdnem a minden nekem. Csalódás nélkül nézzük hát, akivel találkozunk, és ha 

nem értjük most, értettük akkor. A találkozás perceiben régi önmagunkkal 

találkozunk. Önismeretünk mélyül. Különös öröm. 

Találkozás. Valóságra ébredünk. Ez is lehet. Neked mi? Mind lehet. Menj az 

utcán, utazz vonaton, járd a várost, talán találkozol azzal, akire rég nem gondoltál. 

Minden találkozás öröm. (Ha éppen haragosod, ellenséged s utálod? A szeretet 

fölényével győzz önmagadon. Öröm!) 

ÖRÜLT MÁR NEKED VALAKI? – Dominiák Zsolt 

Veled van Istened, az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked, megújít 

szeretetével, ujjongva örül neked. (Szof  3,17) 

Örült már úgy igazán neked valaki? Úgy, hogy majd' kiugrott a bőréből, amikor 

találkoztatok? Hogy alig várta a veled való találkozást, mert annyira fontos vagy 

neki? Hogy remegve számolta a másodperceket is visszafelé? 

Remélem, igen. 

Mert jó újra és újra átélni azt, hogy a puszta lényünk örömforrás a másik számára. 

Kócosan, rendezetlenül, csak úgy, simán, ahogy éppen vagyunk. Olyan öröm ez, 

ami a legszürkébb napokon is felvillanyoz. Olyan öröm, ami a legnagyobb 

mélységekben is mosolyt tud csalni az arcunkra. A jó hír pedig az, hogy valami 

ilyen örömmel szeret minket az Isten. 

Csak hunyd be a szemed, és képzeld magad elé ezt a képet! A mindenható és 

végtelen Isten repesve örül neked. Ujjong, amikor rád néz. Mindennél jobban várta 

már a találkozást veled. Van ideje rád, amennyit csak szeretnél. Figyelmesen hall-

gat. Bátorít és támogat. Vigasztal, ha éppen arra van szükséged. Veled örül a 

sikereidnek. Ott van veled. Mert lehet neked is ennyire örülni. 

Ő nem fél kimutatni neked az érzelmeit. Ő nem fél kimutatni neked, hogy 

mennyire szeret. Most talán egy kicsit ijesztő ez, mert nem szoktál hozzá. Nem 

szoktál hozzá, hogy repesve örüljenek neked. 

Pedig ez az igazság. Engedd, hogy így örüljön most neked! 

KÖSZÖNÖM NEKED AZ ÉLETET - Kunitzer Szonja 



Nemcsak a napfényt, hanem a borút is. Mert ha nem lennének sötét fel-

legek, érzékelni se tudnám talán, milyen gyönyörű az ég, ha sugaras. 

Egykoron sokat féltem és sok mindent nem értettem a szándékaidból, 

Uram. De immár megtanultam, hogy fájdalmak köszörűjén csiszolódik a lélek. 

Csak az értékeli az egészséget, aki már volt beteg. Csak az értékeli a kenyeret, aki 

már volt nagyon éhes. S a jó szót is csak az becsüli igazán, aki hosszú ideig 

szomjúhozott rá. 

Olykor gyengén pislákol bennem a holnapokba vetett hit, de annyira sosem, hogy 

ne tudjam, szép az élet, amit Tőled kaptam ajándékba, és csak rajtam múlik, hogy 

szépsége ki is teljesedjen. 

Add, hogy boldog jövőt építsek ma kapott adományaidnak tégláiból, Uram! Olyat, 

amelyben a boldogság tüzénél mások is melegedhetnek. Mert sok a sors tépázta 

ember, a mindennapok viharában kihűlt lelkű, aki magányosan didereg és vágyik 

a szeretet melegére. 

Milyen jó, hogy megköszönhetem Neked az életemet, Uram! Ha meggyújtottad 

bennem az élet lángját, add, hogy míg ki nem huny, csillagszóróként 

szétoszthassam másoknak. - Köszönöm, hogy értelmet adtál az életemnek, Uram.  

MIÉRT ROHANUNK?   - Szenthelyi-Molnár István 

Az a közfelfogás, hogy az idő rohan, pedig a valóságban mi rohanunk rajta ke-

resztül. Éjfélt ütött az óra... Új esztendőt kezdtünk... Ma?... Hiszen az óra emberi 

találmány. Amikor az ember rájött, hogy öregszik, beosztotta az időt órákra, per-

cekre és másodpercekre, majd kimondta, hogy az élet rövid, az idő rohan, és ezzel 

megkezdődött a versenyfutás az idővel. Az idő pedig voltaképpen áll, és ma is 

ugyanaz, ami tegnap volt. Ne siess, mert a rohanó ember többet veszít, mint nyer! 

A természet a legszebb művészi alkotás, az élet a legnagyobb mesemondó, és a 

tapasztalat a legnagyobb oktató a szemlélődő ember részére. A száguldó nem tud 

szemlélődni. Lassítsd az iramot, engedj magadnak időt arra, hogy jót tehess, 

kedves ás figyelmes tudj maradni. Adj 

alkalmat magadnak az elmélkedésre, a pihenésre és az imádságra. 

Ami után rohanni kell, az mind földi és ideiglenes. Az örök boldogság, ha oda 

igyekszel, mindenképpen megvár. Gondold el, hogyha Isten, miután megte-

remtette a világot, rögtön elsietett volna tőlünk, mi lett volna akkor velünk? 
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 

http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/  
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  

Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
 

SZENTMISE a BETEGEKÉRT és SZENTSÉGIMÁDÁS – kórházkápolna csütörtök 15 óra   

http://www.facebook.com/korhazkapolna/

